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PG 35 - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO PARA A 
POPULAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Conceber, construir, instalar e gerenciar 3 Centros de Informações Técnicas (CITs), destinados a comunicar 
e informar a população as questões socioambientais e socioeconômicas dos territórios atingidos. Além 
disso, disponibilizar para a sociedade todos os conhecimentos e informações sobre a bacia do rio Doce e 
as atividades realizadas para sua recuperação após o rompimento da barragem de Fundão.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: 

Dos 3 Centros de Informações Técnicas (CIT) apenas 1 está em funcionamento no município de 
Mariana/MG. 

O segundo CIT deve ser instalado em Governador Valadares/MG, por acordo com o governo de Minas 
Gerais, e o terceiro, no Espírito Santo, cuja localização vem sendo objeto de debate entre o Governo do 
Estado, a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e os atingidos. 

Na avalição da Ramboll, a participação social limitada na definição dos espaços e conteúdos dos 
CITs vem gerando desgastes com as comunidades atingidas. Da mesma forma, o ritmo lento de 
implementação também é ponto de atenção na gestão do programa.

ANDAMENTO DO PROCESSO DE 
IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
CENTROS DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

(CITs):

MARIANA (MG): 33%
GOVERNADOR VALADARES (MG): 25%
ESPÍRITO SANTO: 25%

Embora o CIT de Mariana já esteja fisicamente instalado, os conteúdos hoje disponíveis não 
atendem às necessidades de informação dos atingidos e da sociedade. A participação social no seu 
processo de construção foi limitada, e não existe uma gestão compartilhada. 

A curadoria dos conteúdos e a gestão dos CITs deve ser paritária entre Fundação Renova, poder 
público e representantes dos atingidos, de modo que esse espaço fique como legado para que a 
sociedade tenha uma fonte consistente de saberes e conhecimentos sobre a reparação dos danos 
causados na Bacia do Rio Doce.

PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)

Orçamento Gasto

Orçamento Total Planejado  R$ 19,83 milhões

R$ 3,52 milhões
18%

ORÇAMENTO

Deliberação CIF nº 306, 30 de julho de 2019
 

O CIF aprovou a reformulação do programa em julho de 2019, a partir de 
orientações colhidas em oficina participativa com os atingidos, tais como:

• O CIT deve ser um espaço das comunidades;
• Deve garantir a transparência e a prestação de contas sobre as ações 

de reparação;
• A história contada deve considerar a visão dos atingidos, preservando 

não só a memória do desastre, mas também das diferentes populações 
que habitam próximo à calha dos rios atingidos;

• Deve reunir todas as informações produzidas sobre o desastre – pelas 
universidades, governos, comunidades -, como forma de aprendizado 
para as próximas gerações;

• Deve ser acessível a todos, de forma física e digital, e ter linguagens 
que atendam aos diferentes públicos;

• Deve ter uma gestão compartilhada entre a Fundação Renova, as 
comunidades e entes públicos, os quais assumirão o espaço após a 
saída da Fundação.
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